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لو أمسكه شخض و قتله آخر و كبن ثبلث عينب لهم
 تَابُ حُكْنِ هَيْ دَعَا آخَزَ هِيْ هٌَْزِلِِِ لَِ٘لًا فَؤَخْزَجَُِ 18« 2»•
هُحَوَّذُ تِيُ َٗعِقَُبَ عَيْ هُحَوَّذِ تِيِ َٗحَِ٘ى عَيْ أَحِوَدذَ  « 3» -1 -35127•

عَيْ هُحَوَّدذِ تِديِ ْلْضُيَدِ٘عِ عَديْ     تَعِضِ أَصِحَاتِِِ تِيِ هُحَوَّذِ تِيِ عِ٘سَى عَيْ 
 -عَوِزٍِ تِيِ أَتِٖ ْلْوِقْذَْمِ أَىَّ رَجُلًا قَالَ لِؤَتِٖ جَعِضَزٍ ْلْوٌَْصَُرِ ٍَ ََُّ َٗطَُفُ

فَؤَخْزَجَداُُ هِديْ    -َٗا أَهِ٘زَ ْلْوُؤْهٌِِ٘يَ إِىَّ َّذَِٗيِ ْلزَّجُلَِ٘يِ طَزَقَا أَخِٖ لَِ٘لًدا 
ٍَ ٍَ ْللَِِّ هَا أَدِرِٕ هَا صَدٌَعَا تِدِِ فَقَدالَ لَُْوَدا هَدا       -هٌَْزِلِِِ فَلَنِ َٗزْجِعِ إِلََّٖ

إِلَى أَىْ  -فَقَاال َٗا أَهِ٘زَ ْلْوُؤْهٌِِ٘يَ كَلَّوٌَِاُُ ثُنَّ رَجَعَ إِلَى هٌَْزِلِِِ -صٌََعِتُوَا تِِِ
 -ْقْضِ تٌََُِْ٘نِ إِلَى أَىْ قَالَ -قَالَ فَقَالَ لِؤَتِٖ عَثِذِ ْللَِِّ جَعِضَزِ تِيِ هُحَوَّذٍ ع

51: ، ص29 وسبئل الشيعة؛ ج



3

لو أمسكه شخض و قتله آخر و كبن ثبلث عينب لهم
قَالَ رَسَُلُ ْللَِِّ ص كُدع    -فَقَالَ َٗا غُلَامُ ْكْتُةِ تِسِنِ ْللَِِّ ْلزَّحِوَيِ ْلزَّحِ٘نِ•

إِلَّدا أَىْ ُٗقِد٘نَ    -فَؤَخْزَجَُِ هِيْ هٌَْزِلِِِ فَََُْ ضَاهِيٌ -هَيْ طَزَقَ رَجُلًا تِاللَِّ٘عِ
فَقَالَ  -َٗا غُلَامُ ًَحِّ َّذَْ فَاضْزِبِ عٌُُقَُِ -عَلَِِِ٘ ْلْثٌَََِّ٘ٔ أًََُِّ قَذِ رَدَُُّ إِلَى هٌَْزِلِِِ

ثُنَّ جَداََ َّدذَْ    -ٍَ ْللَِِّ هَا أًََا قَتَلْتُُِ ٍَ لَكٌِِّٖ أَهِسَكْتُُِ -َٗا ْتِيَ رَسَُلِ ْللَِِّ
عٌُُقَدُِ  )َٗا غُلَامُ ًَحِّ َّذَْ فَاضْزِبِ  -فَََجَؤَُُ فَقَتَلَُِ فَقَالَ أًََا ْتِيُ رَسَُلِ ْللَِِّ

ٍَ لَكٌِِّٖ قَتَلْتُُِ تِيَدزْتٍَٔ   -فَقَالَ َٗا ْتِيَ رَسَُلِ ْللَِِّ هَا عَذَّتِتُُِ« 4» -(لِلْآخَزِ
ثُمَّ أَمَررَ ثِبلآرَخَرِ فَضَررَةَ َْنآجَيِره  وَ      -فَضَرَةَ عُنُقَهُفَؤَهَزَ أَخَاُُ  -ٍَْحِذٍَٓ

وَ يُضآررَةُ ف ري    -وَ وَقَّعَ عَلَى رَأآس ه  يُحِجَسُ عُمُررَ ُ  -حَجَسَهُ ف ي السِّجِهِ
.كُلِّ سَنَةٍ خَمِس يهَ َْلآدَةً

.عٌق ْٙخز -فٖ ْلوصذر -(4)/.3 -287 -7ْلكافٖ  -(3)•
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لو أمسكه شخض و قتله آخر و كبن ثبلث عينب لهم
هُحَوَّذُ تِيُ « 1»ٍَ رٍََُُْ ْلصَّذٍُقُ تِئِسٌَِادُِِ عَيْ عَوِزٍِ تِيِ أَتِٖ ْلْوِقْذَْمِ هِثْلَُِ •

ْلْحَسَيِ تِئِسٌَِادُِِ عَيِ ْلْحُسَِ٘يِ تِيِ سَعِ٘ذٍ عَيْ هُحَوَّدذِ تِديِ ْلْضُيَدِ٘عِ هِثْلَدُِ     
«2».
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لو أمسكه شخض و قتله آخر و كبن ثبلث عينب لهم
ها ٍرد فٖ صح٘حٔ ْلسكًَٖ •

الرؤية–
هصذر ٗذل على خصَص٘ٔ فٖ ْلضاعع ٍ ّٖ هجولٔ•

طبحت الرؤية–
ْحتوال كَى ّذُ ْلٌسخٔ ق٘اس٘ٔ قَٕ جذْ فال ٗوكي ْلَثَق علْ٘ا•

الرثيئة–
ْلطل٘عٔ ٍ ْلذٕ ٗزصذ ْلطزٗق للقاتع كٖ ال ٗطلع علِ٘ أحذ•
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لو أمسكه شخض و قتله آخر و كبن ثبلث عينب لهم

ما ورد فً صحٌحة 
السكونً 

الرؤية
مصدر ٌدل على 

خصوصٌة فً الفاعل و 
هً مجملة

صاحب الرؤية
احتمال كون هذه 

النسخة قٌاسٌة قوي جدا 
فال ٌمكن الوثوق علٌها

الربيئة
الطلٌعة و الذي ٌرصد 
الطرٌق للقاتل كً ال 

ٌطلع علٌه أحد
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لو أمسكه شخض و قتله آخر و كبن ثبلث عينب لهم
َّ ْلوتد٘قي هدي ْلوصدادٗق ٍ تٌضدٖ      - الرثيئةإٔ  -ْإلحتوال ْألخ٘ز•

غ٘زُ قاعذٓ درَ ْلحذٍد فئًْا تشوع كع حذ ٍ ٗؤٗذُ ها ٍرد فٖ ّدذُ  
إِلَى أَهِ٘زِ  رُف عُواأَىَّ ثَلَاثََٔ ًَضَزٍ ”: ْلصح٘حٔ هي قَل ْلصادق علِ٘ ْلسالم

فئى ْلزفع هي قثع ْلٌاس أٍ ْلشزطٔ ٗذل على “ علِ٘ ْلسالمْلْوُؤْهٌِِ٘يَ 
هشاركتِ فٖ ْلقتع عزفا ٍ ها فْن ْلضقْاَ هي كَى ْلثالث عٌ٘ا لْن ٗؤٗذ 

ْإلحتوال ّذْ 


